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أو  القضايا  عىل  احلكم  يف  الصحيح  الـمنـهَج  إّن 
َر له رشطان: األشخاِص جيُب أن يتوفَّ

إدراك  عىل  مبنيًّا  احلكم  يكون  أن  بمعنى  العلم،   -1
إىل  للوصول  اجلاّد  اإلنسان  بَسْعي  وذلك  األمر،  حقيقة 
، أو اخلرص،  احلقيقِة بالوسائل الصحيحة، وليس منها الظنُّ
ُد ُشيوع الفكرِة عند الناس، أو االنطباُع  أو اإلشاعة، أو جمرَّ

الشخيّص، أو الّتسليُم املطلُق للشعارات، أو التأثر هبا. 
عنه   ُ ويعبرِّ احلكم،  يف  التحيُّز  وعَدُم  املوضوعيُة   -2
القرآُن بالعدل، فال يكون متأثًرا باهلوى أو العاطفة، ولو كان 
هًوى مبعثه طبيعة خرية، أو كانت العاطفة عاطفًة نبيلة، فال 
فرق يف وجوب احلكم بمقتىض العلم بني القريب والبعيد، أو 
الصديق والعدو، أو املسامل واملحارب، وال خيتلف باختالف 

الزمان واملكان أو الظروف املالبسة.
نَرى أّن هذا املنهَج والعنايَة به وإشاعَتُه بني الناس وتربيَة 

النَّْشِء عليه كفيٌل بالوقاية والعالج.

الشيـــخ
صاحل بن عبد الرمحن احلصني
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#

احلمد هلل احلق املبني، وصىّل اهلل عىل رسوله خاتم 
أمجعني،  وصحابته  آله  وعىل  العاملني،  ورمحة  النبيني 

وسلم تسليًم كثرًيا.
أما بعد فإن العلمء هم ورثُة األنبياء، وخرُي العلمء 
وريض   H النبّي  صحابة  هم  األنبياء  بعد 
عنهم أمجعني، اّتصفوا بصفتني كانتا عندهم عىل وجه 
فلم  فشيًئا،  شيًئا  بعدهم  اختفتا  وقد  والكمل،  التمم 

توَجدا جمتمعتني يف فئٍة بعدهم. 
تذوًقا  الكالم  أبنية  تذوق  عىل  القدرُة  أوالهمـــا: 
نافًذا إىل أعمق أعمق البيان اإلنساين، وقد أوتوا من 
ر، كأنه سجيٌة ُفطروا عليها  ذلك َقدًرا يفوق كلَّ تصوُّ

س عىل الدراسة والتعليم. ابتداء بال تثقيٍف مؤسَّ
نقاًء  نقّيٌة  عندهم  اإلسالم  فطرة  أن  وثانيتهما: 
د وال نزاع، فهم M يف  يدعو إىل التسليم بال تردُّ
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ِغنًى عن أي ميزان حيتكمون إليه للنظر واالستنباط، 
يواجههم  ما  وقلة  قلوهبم  يف  النبّوة  وجالل  وإيمُنم 
األحيان عن  املسائل - وهذا ال خيرج يف غالب  من 
إىل  يدعوهم  ذلك  كلُّ   - الرصحية  النصوص  دائرة 

اإلمساك عن كثرٍي مما خاض فيه َمن بعدهم.
الناس يف دين  اّتسعت فتوح اإلسالم ودخل  ثم 
واالجتهاد،  النظر  تقتىض  أمور  فجّدت  أفواًجا،  اهلل 
املرافق  كاملة  حضارة  لنشأة  أساًسا  املعرفة  وكانت 
واألركان، وإن اجتهاد األئمة املجتهدين يف تتبع معاين 
الكتاب والسنة مَلِّم حُيرّيُ العقول، وقد دّونوا علًم كبرًيا 
من أدق العلوم مسمى بعلم أصول الفقه مستقالًّ عن 
علم الفقه يبحث يف طرق استنباط األحكام الرشعية 
من أدلتها، واآلثاُر املؤلفة يف ذينك العلمني مع علم 
ُتا؛  احلديث كنوُز اإلسالم ال تفنى ِجَدُتا وال َتبىل ِجدَّ
الالحقة   H ــالم  اإلس نبي  معجزة  فهي 
بمعجزاته يف حياته، بل إن مساعي أئمة النحو يف سبيل 
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خدمة لغة القرآن التي ال يوجد هلا مثيل يف خدمة أية 
لغة - لالحتفاظ بالفصحى مصونًة عن التغيري - من 
العلمية  املعجزات  وهذه  أيًضا،  اإلسالم  معجزات 
ال تقل عن معجزة فتوح اإلسالم بل تفوقها، وكثرًيا 
الكّتاب العرصيون حني ال يذكرون هذه  ما يذكرها 

املعجزاِت الدينيَة املدنية.
وقد جتمعت مسائل الفقه يف رشيعة اإلسالم مما 
اهلل  رسول  عىل  القضايا  أمهات  يف  الوحي  من   نزل 
وبّينه   H النبّي  فّصله  ومما   ،H
الصحابة  أقوال  من  وذاك  هذا  تبع  وما  أحاديثه،  يف 
رشحوا  الذين  املجتهدين  األئمة  وآراء  والتابعني 
وعللوا وأبرزوا النظائر واملتشاهبات وضبطوا القواعد 
والفروق بم ال يرقى إليه أي ترشيع أو قانون، فجاءت 
رشيعة اإلسالم آية مفردة يف التدقيق الفقهي وتفريع 
ببيان ومنطق أساسه  املسائل واستخالص اجلزئيات 
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والسنة  بالكتاب  اهلل  دين  يف  والتفقه  الفهم  عمق 

وجودة االستنباط.
وما املذاهب الفقهية األربعة التي كتب اهلل هلا أن تبقى 
األحكام يف رشيعة  استنباط  مناهج  مثَّلت  إال مدارس 
اإلسالم، وكان أساسها فتاوى الصحابة والتابعني وما أثر 
 ،H عنهم يف فهم كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله

واستخالَص مناهجهم يف العلم والنظر.
هذه  يف  متمثلة  اإلسالم  رشيعة  حكمت  وقد 
قرًنا،  عرش  ثالثة  طوال  املسلمني  األربعة  املدارس 
ما  كل  يف  يعتمدونه  بينهم  الوحيد  القانوَن  وكانت 
النزاعات، أو حيدث هلم من القضايا يف  يلم هبم من 
املالية  واملضاربات  واملعامالت  الشخصية  األحوال 
وما  واحلرب  السلم  وأحوال  والعقوبات  واجلنايات 
رشًقا  الدول  سائر  مع  واتفاق  معاهدات  من  يتبعها 
وغرًبا، كلُّ ذلك مع التقديس هلا والتسليم هبا تقديًسا 

وتسليًم يوجبهم اإليمن باهلل وبكتابه ورسوله.



11
يف  العوامل  أكب  من  اإلسالمي  الفقُه  كان  ولقد 
بناء هذه الوحدة اإلسالمية، وكان من أمَتن األسس 
املسترشقني  أعداء اإلسالم من  أدركه  ما  فيها، وهذا 
وغريهم فوّجهوا سهامهم للنيل منه وتنفري املسلمني 
كبريهم  كقول  والدهاء،  املكر  يف  غاية  هي  بأساليب 
جولد تسيهر يف كالمه عن اجتهاد فقهاء اإلسالم وما 
بذلوه يف التمحيص: )فإنه تبًعا هلذه اجلهود املوصوفة 
املبالغ فيها سادت يف العراق روُح التدقيق والتفصيل، 
وضاع يف هذا التدقيق املمّل والرشوح املقفرة وختّيِل 
احليل  بإجياد مسائل من  والعنايِة  إمكانات ال حتُصل 
مع اخليال اجلريء والتدقيق املباَلغ فيه ضاع يف ذلك 

رشُح كالم اهلل...(!)1).
أمُره إىل  الفقه حياة وإذا ما صار  يبق هلذا  مل  فإذا 
املسلمون  أوشك  فقد  وأحاديث  رسوًما  يصبح  أن 

الكتب  دار  تسيهر )ص73(، نرش  العقيدة والرشيعة يف اإلسالم جلولد   )1(
احلديثة بمرص.
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يومئٍذ أن يعمهم اهلل بالفرقة، وأن ُيقّطع أمرهم بينهم، 
يرجع  وال  بعًضا  بعضهم  يعرف  فال  يتناكروا  وأن 
آخُرهم ألّوهلم وال هيتدي الحُقهم بسابقهم، ويومئٍذ 
ال ُتغني عنهم تلك الدعوُة اجلوفاء التي يتصايح هبا 
من يزعمون أنم يدعون إىل الوحدة اإلسالمية وُهم 
تنقضُّ عىل أسس  التي  اهلدامة  املعاول  يسكتون عن 

هذه الوحدة وتعمل فيها هدًما وختريًبا.
هذا وإن أول صْدٍع يف هذا البناء املحكم كان يف 
الشيخ  ذمُّ  تناول  إذ  اهلجرّي،  الرابع عرش  القرن  بدء 
يف  ُتدرس  كانت  التي  الكتب  كلَّ  بمرص  عبده  حممد 
األزهر عىل اختالف أنواعها، من بالغٍة، وفقٍه، ونحٍو، 
وبقيِة علوم العربية والدين طلًبا إلصالح التعليم يف 
املحيطني  ألسنُة  وتناقلته  الطعن،  هذا  وذاع  األزهر، 
وغريهم  املدارس  وطلبة  األزهر  طلبة  صغار  من  به 
من الطوائف، فكانت هذه أّوَل دعوٍة إلسقاط تاريٍخ 
املتأخرون  األمة  علمُء  كتبه  وما  التأليف  من  طويل 
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ا يف  إسقاًطا كاماًل، يتداوله الشباب بألسنتهم، مستِقرًّ
نفوسهم وهم يف َغضارة الشباب، ال ُيطيقون التمييَز 
بني اخلطأ والصواب، وهي يف حقيقتها صدٌّ رصيٌح عن 
هذه الكتب، يورث االزدراء، وُيغرى باالنرصاف عم 
فيها، وحيمل عىل حتقري أصحاهبا، ويورث االستهانَة 
إىل  املؤدية  الطرَق  يطمس  وبيل  داٌء  واالستهانُة  هبا، 

العلم والفهم.
وكان ما كان.. وظّلت االستهانُة ساريَة األثر إىل 
هذا اليوم! وسقطت نظرياُت طالبي اإلصالح َبَدًدا؛ 
ألنا مل تقم عىل أساٍس صحيح من العلم والنظر، ومل 

يبق منها إال شيئان: 
ومن  هؤالء  بعض  كتب  به  طفحت  ما  األول: 
تأثر بمدرستهم من االستهزاء والسخرية واالستهانة 
أقدارهم،  من  واحلط  أسالفنا،  من  القدماء  بعقول 
والغّض من حصيلة جهودهم وإخالصهم يف التثبت 
واملعرفة، وهذا كلُّه مفٍض إىل طرح هذا الذي تركوه 
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وال  تبني  بال  عنه  اإلعراض  وإىل  ظهورنا،  وراء  لنا 

نظر، وهذا هو الداء الوبيل.
من  غني  مفرَّ لشباٍب  السافر  التحريض  الثاني: 
أصول ثقافتهم املمتدرِّ تارخُيها عىل مدى ثالثة عرش قرًنا 
بحصائد  عليها  والكذِب  األصول،  هبذه  العبث  عىل 
ع  يتورَّ مستنري  عقٍل  من  بيانا  تستمدُّ  ال  التي  األلسنة 
عن اخلوض يف أموٍر ال يعرفها حقَّ املعرفة، وهذا أيضا 

وبيل آخر يرسع إرساع النار يف هشيم النبت.
ب العلِم إىل اإلعراض عن  وإنَّ كّل من دعا ُطالَّ
دت القواعد، وحمَّصت الكتب التي ُتعدُّ  الُكُتب التي قعَّ
أصاًل يف علٍم مل يسبقهم إىل مثله سابق، وحثَّهم عىل 
دوا  قعَّ بمن  استعانة  دون  وحَده  األصل  إىل  الرجوع 
قواعد العلم وقتلوه بحًثا وتنقيًبا، فقد استهان بعقول 
بإخالص  العلم  خدموا  الذين  العظام  األئمة  هؤالء 
د طلبة العلم أن يستهينوا  وورع جياًل بعد جيل، وعوَّ
وا بالعلم نفسه، وهذا هو البالء املاحُق لكلرِّ  ويستخفُّ



15
التواضع  حيز  من  وخيرجه  العلم،  طالب  يف  فضيلة 
يف طلب العلم إىل حيز الغرور والتبجح واالستطالة 

بعلم ليسوا منه يف قبيل وال دبري)1).
إمام  ألفه  إخراجه  بصدد  نحن  الذي  اجلزء  وهذا 
عىل  ناٍر  من  أشهر  اهلجرّي،  الثامن  القرن  علمء  من 
عَلم، سارت كتُبه بني الناس مسرَي الشمس، يف التفسري 
وقد  ذلك،  وغري  والوعظ  والرتاجم  والفقه  واحلديث 
أحس بنبأة صوٍت توّجس منها هذا الفساَد الذي آل إليه 
األمر يف زماننا فكتب هذه الرسالة الشافية دفًعا لغوائل 

الرّش ووضًعا لألمور يف نصاهبا، رمحه اهلل رمحة واسعة.
خمطوطني،  عىل  إخــراجــه  يف  اعتمدنا  ــد  وق
بالرياض  العزيز  عبد  امللك  دارة  يف  حمفوظ  أحدمها 

)1( انظر كتاب »موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني« 
لشيخ اإلسالم يف الدولة العثمنية مصطفى صبي، اجلزء الرابع يف مواضع 
حممد  حممود  للعالمة  البالغة«  »أرسار  كتاب  عىل  التعليق  ومقدمة  منه، 
شاكر، ومقال »املواجهة بني الرشيعة والعلمنة« للعالمة حممد احلبيب ابن 

اخلوجة، رمحهم اهلل تعاىل.
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ـــ،  1343ه سنة  نسخه  وتاريخ   ،1355 برقم 
يف  ويقع  العريني،  العزيز  عبد  بن  محد  وناسخه 
نسخ  بخط  وُكتب  وجهني،  ذات  ــات  ورق مخس 
دون  الدارة  تلك  من  أيًضا  وصلنا  واآلخر  مقروء، 
وتاريخ  باإلمارات،  املاجد  مجعة  مركز  وِمن  رقم 
بن درويش  اهلل   نسخه سنة 1219هـ، وناسخه عبد 
ابن حسني، ويقع يف )18( صفحة ذات وجه واحد، 
وكتب بخط نسخ مجيل واضح، واملخطوطان كامالن 
وليس بينهم كبري اختالف، إال أن فيهم سقًطا يسرًيا 

يف موضع واحٍد، نبهنا عليه يف حمله)1).
ومل نثبت فروًقا بني النسختني، ألن عملنا بالكتاب 
ال يعدو أن يكون إخراًجا للكتاب مقروًءا قراءًة نرجو 
العالمة  صنيع  من  بيشٍء  ني  متأسرِّ صحيحًة،  تكون  أن 
)1( وقد جهدنا يف البحث عن نسخ أخرى لرسالة ابن رجب؛ فرجعنا إىل كثري 
من مراكز املخطوطات وإدارات املكتبات، وإىل بعض املتخصصني يف هذا 
قريًبا من سنة،  البحث  اإلنرتنت، واستغرق  الشأن، وبحثنا يف مظانا يف 

فلم نظفر بغري تينك النسختني.
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إذ  الكتب  حممود حممد شاكر ومنهجه فيم أخرجه من 
للناس  َيه  وأؤدرِّ صحيحة  قراءة  الكتاب  أقرأ  »أن  قال: 
بقراءة صحيحة، وكلُّ ما أعلق به عليه فهو رشح لغامضه 
أو داللة للقارئ من بعدي عىل ما يعينه عىل فهم الكالم 
املقروء واالطمئنان إىل صحة قراءته وصحة معناه، ال 

أكثر وال أقّل إن شاء اهلل«.
وأما اسم هذا اجلزء فلم يرصح املصنف V به، 
وقد سمه ابن عبد اهلادي يف اجلوهر املنضد )ص50) 
األربعة«،  املذاهب  غري  اتبع  من  عىل  الرد  بـ»كتاب 

وهو الذي اعتمدناه.
واهلل سبحانه نسأل أن يهدينا سواء السبيل، 

إنه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

لالستشارات الرتبوية والتعليمية
د. حييى بن إبراهيم اليحيى
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وبه نستعني

مبارًكا  طيًبا  كثرًيا  محًدا  العاملني،  رب  هلل  احلمُد 
فيه كم حُيبُّ ربنُّا ويرىض، وصىل اهلل عىل حممد عبده 
املتقني  وإمام  النبيني  خاتم  األمي  النبي  ورسوله، 
املؤيَّدة  الباقية  والرشيعة  القيم  بالدين  املبعوث 
ته طائفٌة ظاهرين عىل  املحفوظة، الذي ال يزال من أمَّ

احلق ال يرضهم َمن خذهلم حتى تقوم الساعة.

عىل  الناس  بعض  إنكار  بلغني  فقد  بــعــد،،  أمــا 
إنكاري عىل بعض من ينتسب إىل مذهب اإلمام أمحد 
أو غريه من مذاهب األئمة املشهورين يف هذا الزمان 
ذلك ال  أنَّ  مسائل، وزعم  مذاهبهم يف  اخلروَج عن 
جمتهًدا  يكون  قد  فعله  من  وأنَّ  فعله،  من  عىل  ينكر 
متبًعا للحق الذي ظهر له أو مقلًدا ملجتهد آخر، فال 

ينكر ذلك عليه.
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فأقول وباهلل التوفيق، وهو املستعان وعليه التكالن 

وال حول وال قوة إال باهلل:
ال ريب أن اهلل تعاىل حفظ هلذه األمة دينَها حفًظا 
مل حيفظ مثله دينًا غري دين هذه األمة، وذلك أن هذه 
األمة ليس بعدها نبي جيدد ما دثر من دينها كم كان 
دين من قبلنا من األنبياء، كلم دثر دين نبي جدده نبي 
آخر يأيت بعده. فتكفل اهلل سبحانه بحفظ هذا الدين، 
وأقام له يف كل عرص محلة ينفون عنه حتريف الغالني 

وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني.
ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ]ڳ   تعاىل:  قال  وقد 
ل اهلل سبحانه بحفظ كتابه،  ڱ[ ]احلجر:9[، فتكفَّ
فلم يتمكن أحد من الزيادة يف ألفاظه وال من النقص 

منها.
H يقرئ أمته القرآن يف  وقد كان النبي 
حلفظه  األمة  عىل  تيسرًيا  متعددة،  أحرٍف  عىل  زمانه 
الكبري،  والشيخ  العجوز  فيهم  كان  حيث  وتعلمه 
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قط،  كتاًبا  يقرأ  مل  الذي  والرجل  واجلارية  والغالم 
عىل  يقرئهم  أن  له  حفظهم  يف  الرخصة  هلم  فطلب 
ُأيّب بن كعب  سبعة أحرف، كم ورد ذلك يف حديث 

وغريه.
ثم ملا انترشت كلمة اإلسالم يف األقطار، وتفرق 
املسلمون يف البلدان املتباعدة صار كل فريق منهم يقرأ 
القرآن عىل احلرف الذي وصل إليه. فاختلفوا حينئذ 
املوسم  يف  اجتمعوا  إذا  فكانوا  القرآن،  حروف   يف 

أو غريه اختلفوا يف القرآن اختالًفا كثرًيا.
فأمجع أصحاب النبي H يف عهد عثمن 
ختتلف  أن  خشية  واحد،  حرٍف  عىل  األمة  مجع  عىل 
يف  قبلهم  األمم  اختلفت  كم  كتاهبا  يف  األمة  هذه 
ما  قوا  وَحرَّ ذلك،  تقتيض  املصلحة  أن  ورأوا  كتبهم، 
عدا هذا احلرف الواحد من املصاحف، وكان هذا من 
عليها  محده  التي   I عثمن  املؤمنني  أمري  حماسن 

عيل وحذيفة وأعيان الصحابة.
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وإذا كان عمر قد أنكر عىل هشام بن حكيم بن 
حزام عىل عهد النبي H يف آية أشد اإلنكار، 
ما  القرآن  اختالف  بسبب  له  حصل  كعب  بن  وُأيّب 
أخب به عن نفسه من الشك، وبعض من كان يكتب 
الوحي للنبي H ممن مل يرسخ اإليمن يف قلبه 
ارتد بسبب ذلك حتى مات مرتًدا، هذا كله يف عهد 
لو  أن  بعده  باألمة  الظن  فكيف   ،H النبي 
ترك  فلهذا  بينهم؟  القرآن  ألفاظ  يف  االختالف  بقي 
القراءة بم عدا هذا احلرف الذي  مجهور علمء األمة 
مجع عثمن عليه املسلمني، ونوا عن ذلك، ورخص 
مع  ومالك  أمحد  عن  رواية  وحكي  منهم،  نفر  فيه 
أم  وغريها  الصالة  يف  به  ذلك  عىل  عنهم  اختالف 

خارج الصالة فقط.
وبكل حال، فال ختتلف األمة أنه لو قرأ أحد بقراءة 
ابن مسعود ونحوها مما خيالف هذا املصحف املجتمع 
عليه، وادعى أن ذلك احلرف الذي قرأ به هو حرف 
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زيد بن ثابت الذي مجع عليه عثمن األمة، أو أنه أوىل 
مستحًقا  متعدًيا  ظامًلا  لكان  زيد  حرف  من  بالقراءة 

للعقوبة، هذا ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني.

مسعود  ابن  بحرف  قرأ  إذا  اخلالف:  حمل  إنم 
املخالف  مسعود  ابن  حرف  أنه  اعرتافه  مع  ونحوه 

.I ملصحف عثمن

أول  يف  كانت  فإنا   H النبي  سنة  وأما 
من  وكان  القرآن،  حيفظ  كم  الصدور  يف  حتفظ  األمة 
عن  ينهى  من  ومنهم  كاملصحف  يكتبها  من  العلمء 
احلفظ  يف  يتفاوتون  الناس  أن  ريب  وال  كتابتها، 

والضبط تفاوًتا كثرًيا.

ثم حدث بعد عرص الصحابة قوم من أهل البدع 
وتعمدوا  منه  ليس  ما  الدين  يف  أدخلوا  والضالل، 
الكذب عىل النبي H، فأقام اهلل تعاىل حلفظ 
السنة أقواًما ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم 
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أشد  وحفظوه  الضبط  غاية  ذلك  وضبطوا  والغلط، 

احلفظ.
وانترشت  ذلك،  التصانيف يف  العلمء  ثم صنف 
اعتمد  وصار  وعلومه،  احلديث  يف  املؤلفة  الكتب 
أيب  اإلمامني  كتايب  عىل  الصحيح  احلديث  يف   الناس 
احلجاج  بن  مسلم  احلسني  وأيب  البخاري،  اهلل  عبد 
بقية  عىل  كتابيهم  بعد  واعتمدهم   ،L القشريي 
أيب  وجامع  داود  أيب  سنن  خصوًصا  الستة،  الكتب 

عيسى وكتاب النسائي ثم كتاب ابن ماجه.
بعد  أخر  مصنفات  الصحيح  يف  صنف  وقد 
كتايب  مبلغ  تبلغ  ال  لكن  الشيخني،  صحيحي 

الشيخني.
وهلذا أنكر العلمء عىل من استدرك عليهم الكتاب 
أنه  فزعم  احلفاظ  بعض  وبالغ  املستدرك.  الذي سمه 
غريه  وخالفه  رشطهم،  عىل  واحد  حديث  فيه  ليس 
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والتحقيق:  صحيح،  كثري  حديث  منه  يصفو  وقال: 
أنه يصفو منه صحيح كثري عىل غري رشطهم، بل عىل 

رشط أيب عيسى ونحوه، وأما عىل رشطهم فال.

فَقلَّ حديث تركاه إال وله علة خفية، لكن لعزة 
يتهيأ  ال  وكونِه  وينقده  كمعرفتهم  العلل  يعرف  من 
الواحد منهم إال يف األعصار املتباعدة صار األمر يف 
ذلك إىل االعتمد عىل كتابيهم والوثوق هبم والرجوع 
إليهم، ثم بعدمها إىل بقية الكتب املشار إليها، ومل يقبل 
بمن)1)  إال  والضعيف  الصحيح  ذلك  بعد  أحد  من 
اشتهر حذقه ومعرفته هبذا الفن واطالعه عليه، وهم 

ا. قليل جدًّ

وأما سائر الناس فإنم يعولون عىل هذه الكتب 
املشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها. 

)1( كذا يف النسختني ولعلها: »ممن«.
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وأما األحكام ومسائل احلالل واحلرام فال ريب 
أن الصحابة والتابعني ومن بعدهم اختلفوا يف كثري من 
هذه املسائل اختالًفا كثرًيا، وكان يف األعصار املتقدمة 
كل من اشتهر بالعلم والدين يفتي بم ظهر له أنه احلق 
يف هذه املسائل، مع أنه مل خيل من كان يِشذُّ منهم عن 
اجلمهور عن إنكار العلمء عليه، كم كان ُينَكر عىل ابن 

عباس I مسائل متعددة ويفرق)1) هبا. 

عليه،  اإلنكار  من  أشد  أتباعه  عىل  ذلك  وُأنِكر 
الناس  رآه  إذا  البرصة  قدم  ملا  جريج  ابن  كان  حتى 
عليه  اهلل  ودعوا  أيدهيم  رفعوا  اجلامع  املسجد  دخل 
لشذوذه بتلك املسائل التي تلقاها عن أصحاب ابن 
إنه رجع عن بعضها قبل أن خيرج من  عباس، حتى 

عندهم. 

)1( كذا يف النسختني، ولعلها: »يعرف« .
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عليهم  الغالب  كان  حينئذ  الناس  أن  مع  وهذا 
يتكلم  أن  عن  يرحيهم  ذلك  فكان  والــورع،  الدين 
أحدهم بغري علم، أو ينصب نفسه للكالم وليس هو 
لذلك بأهل، ثم قل الدين والورع، وكثر من يتكلم يف 
الدين بغري علم ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو 
املتأخرة  األزمان  هذه  يف  احلال  استمر  فلو  بأهل،  له 
عىل ما كان عليه يف الصدر األول بحيث إن كل أحٍد 
نظام  به  الْخَتلَّ  احلق  أنه  له  يظهر  أنه  يدعي  بم  يفتي 
الدين ال حمالة، ولصار احلالل حراًما واحلرام حالاًل، 
ولقال كل من شاء ما يشاء، ولصار ديننا بسبب ذلك 
مثل دين أهل الكتابني من قبلنا. فاقتضت حكمة اهلل 
للناس  نصب  بأن  وحفظه  الدين  ضبط  أن  سبحانه 
الغاية  وبلوغهم  ودرايتهم  علمهم  عىل  جمتمًعا  أئمة 
املقصودة يف مرتبة العلم باألحكام والفتوى، من أهل 

الرأي واحلديث. 
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عليهم،  الفتاوى  يف  يعولون  كلهم  الناس  فصار 
من  اهلل  وأقام  إليهم  األحكام  معرفة  يف  ويرجعون 
يضبط مذاهبهم وحيرر قواعدهم، حتى ضبط مذهب 
كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، حتى ُتَردَّ 
إىل ذلك األحكاُم وينضبط الكالم يف مسائل احلالل 

واحلرام.

ومن  املؤمنني،  بعباده  اهلل  لطف  من  ذلك  وكان 
مجلة عوائده احلسنة يف حفظ هذا الدين، ولوال ذلك 
لرأى الناس العجب العجاب، من كل أمحَق متكلٍف 
الناس وثَّاب، فيدعي هذا  برأيه جريء عىل  معجٍب 
أنه إمام األئمة، ويدعي هذا أنه هادي األمة وأنه هو 
الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون 

اخللق عليه.
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الذي  الباب  هذا  انسدَّ  ومنته  اهلل  بحمد  ولكن 
خطره عظيم وأمره جسيم، وانحسمت هذه املفاسد 
العظيمة، وكان ذلك من لطف اهلل تعاىل بعباده ومجيل 

عوائده وعواطفه العميمة. 

درجة  بلوغ  يدعي  من  يظهر  يزل  فلم  هذا  ومع 
االجتهاد، ويتكلم يف العلم من غري تقليٍد ألحد من 

هؤالء األئمة وال انقياد.

فمنهم من يسوغ له ذلك لظهور صدقه مما ادعاه، 
ب يف دعواه، وأما سائر  ومنهم من ُردَّ عليه قوُله وُكذرِّ
الناس ممن مل يصل إىل هذه الدرجة فال يسعه إال تقليد 

أولئك األئمة، والدخول فيم دخل فيه سائر األمة. 

يف  الناس  حيرص  كيف  متكلف:  أمحق  قال  فإن 
أقوال علمء معيَّنني ويمنع من االجتهاد أو من تقليد 

غري أولئك من أئمة الدين؟
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عىل  الناس   M الصحابة  مجع  كم  له:  قيل 
من  الناس  ومنعوا  القرآن  حروف  من  واحد  حرف 
املصلحة  أن  رأوا  ملا  البلدان،  سائر  يف  بغريه  القراءة 
الناس إذا تركوا يقرؤون عىل  ال تتم إال بذلك، وأن 

حروف شتى وقعوا يف أعظم املهالك.

فكذلك مسائل األحكام وفتاوى احلالل واحلرام، 
لو مل تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين ألدَّى 
ذلك إىل فساد الدين، وأن َيُعدَّ كلُّ أمحق متكلف طلب 
يبتدع مقالة  نفَسه من زمرة املجتهدين، وأن  الرياسَة 
املتقدمني، فربم كان  ينسبها إىل بعض من سلف من 
بتحريف حيرفه عليهم كم وقع ذلك كثرًيا من بعض 
بعض  من  زلة  املقالة  تلك  كانت  وربم  الظاهريني، 
من سلف قد اجتمع عىل تركها مجاعة املسلمني، فال 
تقتيض املصلحة غري ما قدره اهلل وقضاه من مجع الناس 
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عىل مذاهب هؤالء األئمة املشهورين ريض اهلل عنهم 

أمجعني.

فإن قيل: الفرق بني مجع الناس عىل حرٍف واحد 
القرآن وبني مجعهم  السبعة من أحرف  من األحرف 
عىل أقوال فقهاء أربعة أن تلك احلروف السبعة كانت 
يقال: معناها واحد أو متقارب، واملعنى حاصل هبذا 
احلرف، وهذا بخالف قول الفقهاء األربعة، فإنه جيوز 

أن يتفقوا عىل يشء ويكون احلق خارًجا عنهم.

العلمء، وقالوا: إن  قيل: هذا قد منعه طائفة من 
اهلل مل يكن ليجمع هذه األمة عىل ضاللة.

ويف ذلك أحاديث متعددة تعضد ذلك.

وعىل تقدير تسليمه، فهذا إنم يقع نادًرا وال يطلع 
إليه، وهذا  عليه إال جمتهد وصل إىل أكثر مما وصلوا 

أيًضا مفقود أو نادر.
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وذلك املجتهد -عىل تقدير وجوده- فرضه اتباع 
ما ظهر له من احلق، وأما غريه ففرضه التقليد، وتقليد 
هؤالء األئمة سائغ بال ريب، وال إثم عليهم وال من 
قلدهم وال...)1) بعضهم، فهذا يفيض إىل اتباع األئمة 
عىل اخلطأ ال يقول القول احلق البد أن يكون مذموًما 

به أحد من...)2).

-إن  هذا  يقع  ما  وأكثر  اخلطأ،  لألمة  يتفق  فلم 
كان واقًعا- فيمن نقل وقوعها، و...)3) فأما املسائل 
التي حيتاج املسلمون إليها عموًما فال جيوز أن يعتقد 
األعصار  هذه  يف  اإلسالم  يف  هبم  املقتدى  األئمة  أن 
قدح يف  هذا  فإن  اخلطأ،  فيها عىل  اجتمعوا  املتطاولة 

هذه األمة قد أعاذها اهلل منه. 
)1( بياض يف نسخة مركز مجعة املاجد بقدر كلمة.

)2( بياض يف النسختني قدر كلمتني.

)3( بياض يف النسختني قدر كلمتني.
هكذا السياق وواضح أن هناك سقًطا.  
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الناس من  فإن قيل: نحن نسلم لكم منع عموم 
أعظم  إىل  ذلك  يفيض  ملا  االجتهاد،  طريقة  سلوك 
أئمة  متبع من  إمام  تقليد  منع  نسلم  الفساد، لكن ال 

املجتهدين غري هؤالء األئمة املشهورة. 

أن  وهو  ذلك،  من  املنع  علة  عىل  نبهنا  قد  قيل: 
مذاهب غري هؤالء مل تشتهر ومل تنضبط، فربم نسب 
إليهم ما مل يقولوه أو فهم عنهم ما مل يريدوه، وليس 
يقع من اخللل  ما  ملذاهبهم من يذب عنها وينبه عىل 

فيها بخالف هذه املذاهب املشهورة. 

قد  غريهم  إمام  مذهب  يف  تقولون  ما  قيل:  فإن 
دون مذهبه وضبط وحفظ كم حفظ مذاهب هؤالء؟ 
فرض  وإن  اآلن،  وجوده  يعلم  ال  هذا  أواًل،  قيل: 
وقوعه اآلن وسلم جواز اتباعه واالنتساب إليه، فإنه 
ال جيوز ذلك إال من أظهر االنتساب إليه والفتيا بقوله 
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والذب عن مذهبه، فأما من أظهر االنتساب إىل بعض 
األئمة املشهورين وهو يف الباطن منتسب إىل غريهم 
معتقد ملذهب سواه فهذا ال يسوغ له ذلك البتة، وهو 
من نوع النفاق والتقية، وال سيم إن أخذ من األموال 
املختصة بأصحاب ذلك اإلمام املشهور من األوقاف 
يفتي  ما  أن  فأومههم  الناس  عىل  لبس  أو  غريها،  أو 
الباطن هو مذهب  إليه يف  به ِمن مذهب من ينتسب 
ذلك اإلمام املشهور، فإن هذا غري سائغ قطًعا، وهو 
تلبيس عىل األمة وكذب عىل علمء األمة، ومن نسب 
إىل أئمة اإلسالم ما مل يقولوه، أو ما علم أنم يقولون 
خالفه فإنه كاذب يستحق العقوبة عىل ذلك، وكذلك 
فيه ما  إمام معني، وذكر  إن صنف كتاًبا عىل مذهب 
غري  من  الباطن  يف  إليه  ينتسب  من  قول  من  يعتقده 
املصنف  الكتاب  كان  لو  وكذلك  قائله،  إىل  نسبته 
الظاهر  يف  مصنفه  أن  إال  معني،  بمذهب  خيتص  ال 
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غريه،  إىل  الباطن  ويف  معني  إمام  مذهب  إىل  ينتسب 
بيان  غري  من  باطنًا  إليه  ينتسب  من  أقوال  فيه  فيذكر 
هذا  فكل  ظاهًرا،  إليه  ينتسب  من  ملذهب  ملخالفتها 
إهيام وتدليس غري جائز، وهو يقتيض خلط مذاهب 

العلمء واضطراهبا.

وأمر،  أدهى  كان  االجتهاد  ذلك  مع  ادعى  فإن 
وأعظم فساًدا وأكثر عناًدا، فإنه ال يسوغ ذلك مطلًقا 
إال ملن كملت فيه أدوات االجتهاد: من معرفة الكتاب 
اإلمجاع  ومعرفة  والتابعني  الصحابة  وفتاوى  والسنة 
واالختالف، وبقية رشائط االجتهاد املعروفة، وهذا 
يدعي اطالًعا كثرًيا عىل السنة، ومعرفة صحيحها من 
سقيمها، ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعني واآلثار 
املنقولة عنهم يف ذلك، وهلذا كان اإلمام أمحد يشدد 
حديث  ألف  مائة  حيفظ  من  منها  ويمنع  الفتيا،  أمر 

ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك. 



35
يف  بالكالم  يستقل  أن  دعــواه:  صحة  وعالمة 
املسائل كم استقل غريه من األئمة، وال يكون كالمه 
مأخوًذا من كالم غريه، فأما من اعتمد عىل جمرد نقل 
كالم غريه، إما حكًم أو حكًم ودلياًل كان غاية جهده 
فم  وغريه،  حرفه  أو  جيًدا  يفهمه  مل  وربم  يفهمه،  أن 

أبعد هذا عن درجة االجتهاد كم قيل:

منها لـــســـت  الـــكـــتـــابـــة  عـــنـــك  فــــــدع 
ــــــداد ــــــامل ولــــــــــو ســــــــــــودت وجــــــهــــــك ب

وغريه  أمحد  اإلمام  ني  يف  تقولون  فم  قيل:  فإن 
من األئمة عن تقليدهم وكتابة كالمهم، وقول اإلمام 
أمحد: ال تكتب كالمي وال كالم فالن وفالن، وتعلم 
ال  قيل:  كالمهم،  يف  موجود  كثري  وهذا  تعلمنا،  كم 
آراء  عن  ينهى  كان   I أمحد  اإلمــام  أن  ريب 
الفقهاء واالشتغال هبا حفًظا وكتابة ويأمر باالشتغال 
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بالكتاب والسنة حفًظا وفهًم وكتابة ودراسة، وبكتابة 
آثار الصحابة والتابعني دون كالم من بعدهم ومعرفة 
صحة ذلك من سقمه واملأخوِذ منه قوُل الشاذ املطرح 

منه.

وال ريب أن هذا مما يتعني االهتمم به واالشتغال 
بتعلمه أواًل قبل غريه، فمن عرف ذلك وبلغ النهاية 
من معرفته كم أشار إليه اإلمام أمحد، فقد صار علمه 
يتوجه  وال  عليه  حجر  ال  فهذا  أمحد،  علم  من  قريًبا 
الكالم فيه، إنم الكالم منُع من مل يبلغ هذه الغاية وال 
ارتقى إىل هذه النهاية وال فهم من هذا إال النزر اليسري، 
كم هو حال أهل هذا الزمان، بل هو حال أكثر الناس 
منذ أزمان، مع دعوى كثري منهم الوصول إىل الغايات 
واالنتهاء إىل النهايات، وأكثرهم مل يرتقوا عن درجة 

البدايات.
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فانظر إىل علم  وإذا أردت معرفة ذلك وحتقيقه، 
علمه  أما  والسنة،  بالكتاب   I أمحد  اإلمــام 
بالكتاب فإنه I كان شديد العناية بالقرآن وفهمه 
وعلومه، وكان يقول ألصحابه: قد ترك الناس فهم 
القرآن، عىل وجه الذم هلم وقد مجع يف القرآن كثرًيا، من 
ذلك كتاب الناسخ واملنسوخ، واملقدم واملؤخر، ومجع 
التفسري الكبري، وهو حمتٍو عىل كالم الصحابة والتابعني 
يف التفسري، وتفسريه من جنس التفاسري املنقولة عن 
 السلف من تفاسري شيوخه كعبد الرزاق ووكيع وآدم 
ابن أيب إياس وغريهم، ومن تفاسري أقرانه كإسحاق 
وغريه، وممن بعده ممن هو عىل منواله، كالنسائي وابن 
ماجه وعبد بن محيد وابن أيب حاتم وغريهم من أهل 
احلديث، وكل هؤالء مجعوا اآلثار املروية عن السلف 

يف التفسري من غري زيادة كالم من عندهم.
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وذاع  اشتهر  أمر  فهذا  بالسنة   I علمه  وأما 
السنة  لواء  الوفاق واإلمجاع، وأنه حامل  ووقع عليه 
النبي  بكالم  زمانه  يف  الناس  وأعلم  واحلديث، 
H وأصحابه والتابعني، واخُتصَّ عن أقرانه 
من ذلك بأمور متعددة، منها سعة احلفظ وكثرته، وقد 
إنه كان حيفظ ثالث مائة ألف حديث، ومنها:  قيل: 
بمعرفة  تارة  وذلك  سقيمه:  من  صحيحه  معرفة 
املنتهى يف  املجروحني، وإليه كانت ناية  الثقات من 

علم اجلرح والتعديل.
وتارة معرفة طرق احلديث واختالفه، وهو معرفة 
وإن  وهذا  ذلك،  يف  ناية  أيًضا  وكان  احلديث،  علل 
شاركه كثري من احلفاظ يف معرفة علل احلديث املرفوعة، 
فلم يصل أحد منهم إىل معرفته بعلل اآلثار املوقوفة، 
ومن تأمل كالمه يف ذلك رأى العجب، وجزم بأنه قل 

.I ،من وصل إىل فهمه يف هذا العلم
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ومنها: معرفة فقِه احلديث وفهُمه وحاللِه وحراِمه 
ومعانيه، وكان أعلم أقرانه بذلك كم شهد به األئمة 

من أقرانه، كإسحاق وأيب عبيد وغريمها.
ومن تأمل كالمه يف الفقه وفهم مآخذه ومداركه 
فيه علم قوة فهمه واستنباطه، ولدقة كالمه يف ذلك 
ربم صعب فهمه عىل كثري من أئمة التصانيف ممن هو 
مآخذ  إىل  الدقيقة  مآخذه  عن  فيعدلون  مذهبه،  عىل 
ويقع  مذهبه،  أهل  غري  عن  يتلقونا  ضعيفة  أخر 
عىل  له  ومحٌل  كالمه  فهم  يف  كثري  خلٌل  ذلك  بسبب 
غري حمامله، وال حيتاج الطالب ملذهبه إال إىل اإلمعان 

وفهم كالمه.
وقد رؤي من فهمه وعلمه ما يقيض منه العجب، 
والتابعني  للصحابة  سبق  مسألة  يكن  ومل  ال  وكيف 
ومن بعدهم فيها كالم إال وقد علمه وأحاط ِعلُمه به، 
وفهم مأخذ تلك املسألة وفقهها، وكذلك كالم عامة 
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فقهاء األمصار وأئمة البلدان -كم حييط به معرفُته- 

كملك، واألوزاعي، والثوري، وغريهم.

األئمة  ــؤالء  ه علم  عامة  عليه  عــرض  وقــد 
وفتاوهيم، فأجاب عنها تارة باملوافقة وتارة باملخالفة، 
عامة مسائل  عليه  الشامي عرض  بن حييى  مهنأ  فإن 
عرضوا  ومجاعة  عنها،  فأجاب  وأصحابه  األوزاعي 
عليه مسائل مالك وفتاويه من املوطأ وغريه، فأجاب 
عنها، وقد نقل ذلك عنه حنبل وغريه، وإسحاق بن 
فأجاب  الثوري،  مسائل  عامة  عليه  عرض  منصور 
ُكُتَب أصحاب أيب حنيفة  َكَتَب  قد  أواًل  عنها، وكان 
وفهمها وفهم مآخذهم يف الفقه ومداركهم، وكان قد 

ناظر الشافعي وجالسه مدة وأخذ عنه.

الشهادات  تلك   I الشافعي  له  وشهد 
العظيمة بالفقه والعلم، وأمحد مع هذا شاب مل يتكهل، 
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ومعلوم أن من فهم ِعْلَم هذه العلوم كلها وبرع فيها، 
عنها  واجلواب  احلوادث  معرفة  عنده  يشٍء  فأسهل 
عىل قياس تلك األصول املضبوطة واملآخذ املعروفة، 
عن  سئل  إذا  أمحد  كان  ثور:  أبو  عنه  قال  هنا  ومن 
مسألة كأن علم الدنيا لوح بني عينيه، أو كم قال، وال 
وقد  إال   H النبي  عن  صحيحة  سنة  نعلم 
للسنة  اتباًعا  الناس  أشد  من  وكان  علًم،  هبا  أحاط 
ترك  وإنم  قوي،  معارض  يعارضها  ومل  صحت  إذا 
األخذ بم مل يصح، وبم عارضه معارض قوي جًدا، 
النبوة  بزمن  عهدهم  لقرب   M السلف  وكان 
ومن  والتابعني  الصحابة  لكالم  ممارستهم  وكثرة 
بعدهم يعرفون األحاديث الشاذة التي ال يعمل هبا، 
ويطرحونا ويكتفون بالعمل بم مىض عليه السلف، 
ويعرفون من ذلك ما مل يعرفه َمْن بعدهم، ممن مل تبلغه 

السنن إال من كتب احلديث لطول العهد وُبعده.



42
أهيا  لك  نصيحة  فهذه  وعلمته  هذا  فهمت  إذا 
الطالب ملذهب هذا اإلمام أؤدهيا إليك خالصة لوجه 
اهلل تعاىل، فإنه ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما 

حيب لنفسه:

اطلعت  قد  أنك  نفسك  حتدث  أن  إياك  ثم  إياك 
عىل ما مل يطلع عليه هذا اإلمام، ووصلت من الفهم 
إىل ما مل يصل إليه هذا الذي ظهر فضل فهمه عىل من 

بعده من أويل األفهام.

ولتكن مهتك كلها جمموعة عىل فهم ما أشار إليه 
الوجه  عىل  والسنة  الكتاب  من  إليه  أرشد  ما  وتعلُّم 

الذي سبق رشحه.

ثم بعد ذلك ليكن مهك يف فهم كالم هذا اإلمام 
أعني  اإلسالم،  مسائل  من  العلم  مسائل  مجيع  يف 
مسائل احلالل واحلرام، ويف علم اآلفاق، أعني مسائل 
اإليمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم واآلخر، 
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وهو العلم املسمى يف اصطالح كثري من العلمء بعلم 
العلم، وقد  غاية يف هذا  كان  اإلمام  فإن هذا  السنة، 
امتحن بسبب مسائل منه وصب هلل عىل تلك املحنة، 
وريض املسلمون كلهم بقوله الذي قاله ومقامه الذي 
قامه، وشهدوا أنه إمام السنة وأنه لواله لكفر الناس.

فمن كانت هذه منزلته يف علم السنة، كيف حُيتاج 
العلمء غريه،  أحد من  العلم من كالم  تلقي هذا  إىل 
يف  بكالمه  فليتمسك  مذهبه؟  إىل  ينتسب  ملن  السيم 
عامة هذا الباب، وليعرض عم أحدث بعده من فضول 
حاجة،  هبا  للمسلمني  وليس  أحدثت.  التي  املسائل 
بل تشغل عن العلم النافع، وتوقع العداوة والبغضاء 
بني املسلمني، وتوجب كثرة اجلدل واخلصومات يف 
من  وغريه  اإلمام  هذا  عند  عنه  منهي  هو  مما  الدين 

السلف املاضني.
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املراقبة  علم  وهو  اإلحسان:  علم  وكذلك 
علم  يف  كان  كم  غاية  فيه  اإلمام  هذا  كان  واخلشية، 
اإلسالم واإليمن آية، ولكن كان الغالب عليه يف هذا 
العلم حتقيق األعمل دون تزويق األحوال، فلذلك كان 
ال يطلق منه إال املأثور عن السلف دون ما أخذته)1) 

املتأخرون عن اخللف.

ولقد كان I يف مجيع علومه مستنًدا بالسنة، 
ال يرى إطالق ما مل يطلقه السلف الصالح من األقوال 

وال سيم يف علم اإليمن واإلحسان.

وأما علم اإلسالم: فكان جييب فيه عن احلوادث 
الواقعة مما مل يسبق فيها كالم؛ للحاجة إىل ذلك، مع 
فيها  هلم  ليس  مسألة  يف  يتكلموا  أن  ألصحابه  نيه 
فيه،  الكالم  سبق  عم  غالًبا  جييب  كان  وإنم  إمام، 

 

)1( كذا يف النسختني.
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أو فيم حيتاج إليه وال بد لوقوعه ومعرفة حكمه، فأما 
ما يولده الفقهاء من املسائل التي ال تقع أو ال تكاد تقع 
إال نادًرا، فكان كثريا ينهى عن الكالم فيها، ألنه قليل 

الفائدة وَيْشَغل عم هو أهم منه مما حيتاج إىل معرفته.

وكان I ال يرى كثرة اخلصام واجلدال، وال 
واملعارف  العلوم  من  يشٍء  يف  والقال  القيل  توسعة 
واألحوال، إنم يرى االكتفاء يف ذلك بالسنة واآلثار، 
وحيث عىل فهم معاين ذلك من غري إطالٍة للقول وال 
عجًزا  اهلل-  -بحمد  الكالم  توسعة  يرتك  ومل  إكثار. 
وال جهاًل، ولكن ورًعا وفضاًل واكتفاء بالسنة، فإن 
الصحابة  من  الصالح  بالسلف  واقتداًء  كفاية  فيها 

والتابعني، فباالقتداء هبم حتصل اهلداية.

الطريقة  النصيحة وسلكت  قبلت هذه  أنت  فإن 
الصحيحة، فلتكن مهُتك ِحْفَظ ألفاظ الكتاب والسنة، 
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ثم الوقوف عىل معانيهم بم قاله سلف األمة وأئمتها، 
وكالم  وفتاوهيم  والتابعني  الصحابة  كالم  حفظ  ثم 
وضبطه  أمحد  اإلمام  كالم  ومعرفة  األمصار،  أئمة 
ومعرفته.  فهمه  عىل  واالجتهاد  ومعانيه  بحروفه 
نفسك  يف  تظن  فال  الغايَة  هذه  من  بلغت  إذا  وأنت 
أنك بلغت النهاية، وإنم أنت طالب متعلم من مجلة 
عرفت  ما  معرفتك  بعد  كنت  ولو  املتعلمني،  الطلبة 
موجودا يف زمن اإلمام أمحد ما كنت حينئذ معدوًدا 
ذلك  بعد  نفسك  حدثت  فإن  الطالبني،  مجلة)1)  من 
أنك قد انتهيت أو وصلت إىل ما وصل إليه السلف 

فبئس ما رأيت. 

وإياك ثم إياك أن ترتك حفظ هذه العلوم املشار 
ثم  عليها،  املعول  واآلثار  النصوص  وضبط  إليها 
والقال  القيل  وكثرة  واجلدال  اخلصام  بكثرة  تشتغل 

)1( يف نسخة الرياض ُكتب يف احلاشية: »خـ )يعني يف نسخة( : َجَهلة«.
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مما  ــوال  األق بعض  عىل  ــوال  األق بعض  وترجيح 
القائل  من  احلقيقة  يف  تعرف  وال  عقلك،  استحسنه 
بأقواهلم  املعتب  السلف  لتلك األقوال، وهل هو من 
أو من غري أهل االعتدال، وإياك أن تتكلم يف كتاب 
اهلل أو يف حديث رسول اهلل H بغري ما قاله 
النافع  العلم  فيفوتك  إمامك،  إليه  أشار  كم  السلف 

وتضيع أيامك. 

الصدور،  يف  ضبط  ما  هو  إنم  النافع  العلم  فإن 
مأثور،  الصالح  السلف  عن  أو  الرسول  عن  وهو 
وليس العلم النافع بـ»أرأيت وأريت«، فقد نى عن 
ذلك الصحابة ومن بعدهم ممن إذا اقتديت هبم فقد 

اهتديت. 

وكيف يصح لك دعوى االنتساب إىل إمام، وأنت 
عىل خمالفته مرص ومن علومه وأعمله وطريقته تفر؟ 
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بتلك  اشتغلت  كلم  أنك  اهلل  وفقك  واعلم 
الطريقة، وسلكت السبل املوصلة إىل اهلل عىل احلقيقة، 
واستعملت للخشية نفِسها املراقبَة، ونظرت يف أحوال 
من سلف من األئمة بإدمان النظر يف أحواهلم بحسن 
لنفسك  وازددت  علًم  وبأمره  باهلل  ازددت  العاقبة 
شاغل  شغل  نفسك  من  لك  وكان  وهضًم،  احتقاًرا 
حاكًم  تكوَن  وأِلن  املسلمني،  ملخالفة  تتفرغ  أن  عن 
عىل مجيع فرق املؤمنني، كأنك قد أوتيت علًم مل يؤتوه 
أساء  من  اهلل  فرحم  يصلوه،  مل  مقام  إىل  وصلت  أو 
بمن  الظن  وأحسن  وحااًل  وعماًل  علًم  بنفسه  الظن 
كماًل،  السلف  ومن  نقًصا  نفسه  من  وعرف  سلف، 
ومل هيجم عىل خمالفة أئمة الدين، وال سيم مثل اإلمام 

أمحد وخصوًصا إن كان إليه من املنتسبني. 
وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريقة اجلدال 
التشدق  من  عنه  نيت  ما  وارتكبت  واخلصام، 
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عىل  الرد  شغلك  وصار  الكالم،  وتشقيق  والتفيهق 
أئمة املسلمني والتفتيش عن عيوب أئمة الدين فإنك 
ال تزداد بنفسك إال عجًبا، وال لطلب العلو يف األرض 
إال حبًّا، وال من احلق إال ُبعًدا، ومن الباطل إال قرًبا، 
وحينئذ فتقول: ومل ال أقول وأنا أوىل من غريي بالقول 
ورد  كم  مني،  أفقه  مني ومن  أعلم  واالختيار، ومن 
احلديث، هذا يقوله من هذه األمة من هو وقود النار، 
الفضائح، ووفقنا وإياكم  أعاذنا اهلل وإياكم من هذه 
الصالح،  السلف  طريق  والقتفاء  النصائح،  لقبول 

بمنه وكرمه إنه أرحم الرامحني وأكرم األكرمني.

فإن أبيت إال اإلرصار عىل أن العلم والتفقه هو نقل 
األقوال وكثرة البحث عليها واجلدال، وأن من اتسع 
ب عن عيوب األئمة بالنظر واالستدالل  يف ذلك ونقَّ
يكن كذلك، وأن من قل كالمه يف هذا  مل  أعلم ممن 
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فليس هنالك، فنقول لك: من هنا اعتقد طوائف من 
أهل الضالل أن اخللف أعلم من السلف؛ ملا امتازوا 
به من كثرة القيل والقال، ونحن ُبرَءاء إىل اهلل من هذه 
األقوال، ولو كان األمر عىل هذا لكان شيوخ املعتزلة 

والرافضة أعلم من سلف األمة وأئمتها. 

وتأمل كالم شيوخ املعتزلة كعبد اجلبار بن أمحد 
يف  واتساعه  وجداله  بحثه  وكثرة  وغريه  اهلَمذاين 
من  الكالم  أهل  من  كان  من  وكذلك  مقاله،  كثرة 
الكالم  سائر  يف  املصنفون  وكذلك  الطوائف،  سائر 
ويف الفقه من فقهاء الطوائف يطيلون الكالم يف كل 
مسألة مسألة إطالة مفرطة جًدا، ومل يتكلم أئمتهم يف 
أن  جيوز  هل  فيها،  وكالمهم  بتقريرها  املسائل  تلك 
 يعتقد بذلك فضلهم عىل أئمة اإلسالم؟ مثل: سعيد 
ابن املسيب، واحلسن، وعطاء، والنخعي، والثوري، 
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وأمحد،  والشافعي،  ومالك،  واألوزاعي،  والليث، 
وإسحاق، وأيب عبيد، ونحوهم. بل التابعون اتسعوا 

يف املقال أكثر من الصحابة بكثري. 

علمء  من  أعلم  التابعني  أن  مسلم  يعتقد  فهل 
»اإلميان   :H النبي  قول  وتأمل  الصحابة؟ 
ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية« قاله يف مدح أهل 
ونسبها  واإليمن،  بالفقه  هلم  فشهد  وفضلهم،  اليمن 
واحلكمة،  واإليمن  الفقه  من  الغاية  لبلوغهم  إليهم 
من  كالًما  أقل  املسلمني  علمء  من  طائفة  نعلم  وال 
أهل اليمن، وال أقل جدااًل منهم سلًفا وخلًفا، فدل 
هو  الشارع  لسان  يف  املمدوح  والفقه  العلم  أن  عىل 
العلم باهلل املؤدي إىل حبه وحمبته وإجالله وتعظيمه، 
ونواهيه كم  أوامره  إليه من  بم حيتاج  العلم  مع  ومها 
موسى  أيب  مثل:  قديًم،  اليمن  أهل  علمء  عليه  كان 
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األشعري، وأيب مسلم اخلوالين، وأويس، وغريهم، 
دون ما زاد عىل ذلك من رضب أقوال الناس بعضها 

ببعض، وكثرة التفتيش عن عوراتم وزالتم. 
وهب أن أكثر األئمة غلطوا يف مسائل يسرية مما 
ال تقدح يف إمامتهم وعلمهم، فكان ماذا؟ فلقد انغمر 
ذاك يف حماسنهم وكثرة صواهبم، وحسن مقاصدهم 

ونرصهم للدين. 

واالنتصاب للتنقيب عن زالتم غري حممود وال 
مشكور، ال سيم يف فضول املسائل التي ال يرض فيها 
وكذلك  وبيانه.  خطئهم  كشف  فيها  ينفع  وال  اخلطأ 
الدين  يف  تنفع  ال  علوم  فضول  عن  البحث  كثرة 
وتشغل عن اهلل واالشتغال به، وتقيس القلب عن ذكره 

ويوجب ألهلها حب العلو والرئاسة عىل اخللق. 
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 H فكل هذا غري حممود، وقد كان النبي
يتعوذ من علم ال ينفع، ويف حديث عنه أنه قال: »سلوا 

اهلل علًم نافًعا وتعوذوا من علم ال ينفع«)1).
ويف حديث عنه: »إن من العلم جهاًل«)2)، وكان 
H يكره إطالة القول وكثرته وتشقيق الكالم، 
وحيب التجوز يف القول، ويف ذلك عنه أحاديث كثرية 

يطول ذكرها. 
بجنس  البدع  أهل  كالم  لرد  التصدي  وكذلك 
كالمهم، من األقيسة الكالمية وأدلة العقول يكرهه 
اإلمام أمحد، وأئمة أهل احلديث كيحيى القطان، وابن 
بنصوص  عليهم  الرد  يرون  وإنم  وغريهم،  مهدي، 
الكتاب والسنة وكالم سلف األمة إن كان موجوًدا، 

وإال رأوا السكوت أسلم.

)1) حديث صحيح: رواه ابن ماجه )1263/2( وغريه.
)2( رواه أبو داود يف السنن )303/4( وغريه.
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وكان ابن املبارك أو غريه من األئمة يقول: ليس 
َمن  بل  األهواء،  أهل  عىل  رد  َمن  عندنا  السنة  أهل 
الذي  العلم)1)  عن  كراهية  هذا  ذكر  عنهم.  سكت 
بمقتضاه،  العمل  وعن   H الرسول  به  جاء 

فإن فيه كفاية، ومن مل يكفه ذلك فال كفاه اهلل!

اجلدال  أهل  أن  أعلم  فأنا  ههنا  ذكرته  ما  وكل 
ويعرتضون  املناقشة  أشد  فيه  يناقشون  واخلصومات 
تعني  احلق  وضح  إذا  ولكن  االعرتاض،  أشد  عليه 
اتباعه وترك االلتفات إىل َمن نازع فيه وشغَّب وخاصم 
أمحد  اإلمام  أن علم  يعلم  وألَّب، ومن ههنا  وجادل 
ومن سلك سبيله من األئمة أعلم علوم األمة وأجلها 
وأعالها، وأن فيه كفاية ملن هداه اهلل إىل احلق، ومن مل 

جيعل اهلل له نوًرا فم له من نور.

)1( كذا يف النسختني، ولعل هناك سقًطا، وتقدير الكالم: »كراهية االشتغال 
عن العلم...«.
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عليها  وقف  ملن  الشافية  املباركة  الرسالة  متت 
املوفق  واهلل  كافية،  له  فهي  فيها  بم  وعمل  فيها  ونظر 
إلصابة الصواب وإليه املرجع واملآب، واحلمد هلل رب 
العاملني، والعاقبة للمتقني، وصىل اهلل عىل حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني)1) .

)1( يف نسخة مجعة املاجد بعده: »وكان الفراغ من كتابتها ضحًوا نار األحد 
ومائتني وتسعة عرش من هجرة  ألف  رابع وعرشين من شهر صفر سنة 
حممد سيد البرش صلوات اهلل تعاىل وسالمه عليه وعىل آله وصحبه السادات 
 الغرر بقلم أفقر الورى وأحوجهم إىل اهلل D بمن ال له ثاين، عبد اهلل 
 ابن درويش بن حسني العدناين )مل يتضح لنا، ولعل ما أثبتناه الصواب(، 
غفر اهلل هلم وعفا عنهم وملن عمل بم فيها وللمسلمني واملسلمت، آمني 
وسلم  وصحبه  آله  وعىل  حممد  عىل  اهلل  وصىل  تم،  أمجعني،  وكرمه  بمنه 

أمجعني، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري«.
ويف نسخة الرياض بعده: »وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة نار الثالثاء   

ثالثة عرش سنة 1343هـ«.


